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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Συνάντηση Δημάρχου Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά με εκπροσώπους των επιχειρήσεων 

γυμναστηρίων και σχολών χορού. 

Με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων γυμναστηρίων της Πτολεμαΐδας Ιωάννη Μπακάλη και 

Πέτρο Σίσιο, καθώς και τον εκπρόσωπο των σχολών χορού της πόλης Παναγιώτη Χατζησάββα, 

συναντήθηκε χθες το πρωί στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι στήριξης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, οι οποίες ενώ 

παρέμειναν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια και της πρώτης καραντίνας, έχοντας συμπληρώσει 

μέχρι σήμερα περίπου εννέα (9) μήνες σε αναστολή λειτουργίας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν 

με οικονομικό αφανισμό. 

Ο Παναγιώτης Πλακεντάς τόνισε ότι ο Δήμος Εορδαίας έχει σταθεί έμπρακτος αρωγός στις 

επιχειρήσεις όλων των κλάδων, που δοκιμάστηκαν κατ’ επανάληψη τους τελευταίους 12 μήνες, 

καθώς με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχει πλήρη απαλλαγή των πληττόμενων 

επιχειρήσεων από την καταβολή δημοτικών τελών, για τα τρίμηνα Μάρτιος-Μάιος και Οκτώβριος-

Δεκέμβριος 2020. 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας επίσης σημείωσε με έμφαση ότι οι επιχειρήσεις γυμναστηρίων και σχολών 

χορού, μετρούν σχεδόν περισσότερο από ένα χρόνο κλειστές, δεδομένου ότι και το άνοιγμα των 

κλάδων τους με περιοριστικούς όρους το περασμένο καλοκαίρι έγινε σε μία περίοδο, κατά την 

οποία οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν τις λιγότερες συνδρομές, γεγονός το οποίο καθιστά 

απαραίτητη την λήψη μέτρων ειδικής μέριμνας από την Πολιτεία. Ακόμα ο κύριος Πλακεντάς 

τόνισε ότι όλος ο επιχειρηματικός κόσμος έχει πληγεί από τις συνέπειες της πανδημίας, όμως οι 
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συγκεκριμένοι κλάδοι όπως και αυτοί των σχολών οδηγών και των πρακτορείων ΟΠΑΠ, 

ειδικότερα στο Δήμο Εορδαίας ο οποίος μπήκε σε καθεστώς αυστηρών μέτρων περίπου 1 μήνα 

νωρίτερα από την υπόλοιπη χώρα, βιώνουν ακόμα περισσότερες δυσκολίες καθώς έχουν 

αποκλειστεί σχεδόν από όλες τις ενισχύσεις και τα μέτρα στήριξης, που έχουν εξαγγελθεί από τα 

αρμόδια υπουργεία. 

 

Τέλος ο Δήμαρχος Εορδαίας, έπειτα από τη χθεσινή συνάντηση και σε συνεννόηση με τους 

παραβρισκόμενους, απέστειλε επιστολή προς τo Υπουργείo Οικονομικών, το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τους Υφυπουργούς Σύγχρονου Πολιτισμού και Πολιτισμού με 

αρμοδιότητα τα θέματα Αθλητισμού, με την οποία αιτήθηκε την άμεση λήψη σειράς μέτρων ειδικής 

μέριμνας για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις γυμναστηρίων και σχολών χορού της περιοχής. 


